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Læs brugsvejledningen inden brug!
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Læs og følg alle vores sikkerheds- og advarselsoplysninger, samt vores oplys-
ninger om installation og tilsigtet anvendelse! Dette er den eneste måde at 
undgå personskade og materielle skader på! Du må ikke ændre produktet, da 
dette annullerer garantien, og produktet fungerer muligvis ikke længere korrekt! 
Vi påtager os intet ansvar for manglende overholdelse af disse instruktioner, og 
den deraf følgende skade på mennesker eller ejendom! Brugsoplysningerne er 
baseret på de standarder og regler, der gælder i Den Europæiske Union. Når du 
er i udlandet, skal du også overholde landespecifikke retningslinjer og love.

Følgende symboler og signalord bruges i denne brugermanual, på produktet
eller på emballagen.
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1. INTRODUKTION

Kære kunde

Vi ønsker dig tillykke med din nye Lindebjerg rollator. Vi takker dig for din tillid og håber du får 
stor glæde af dit nye produkt. Læs venligst denne brugermanual omhyggeligt igennem. Fremfor 
alt skal du være opmærksom på sikkerheds- og advarselsmeddelelserne, samt vores meddelels-
er om den tilsigtede anvendelse!

Læs denne brugermanual omhyggeligt
Læs denne brugermanual igennem før installation og brug. Brugermanualen er beregnet til at 
gøre dig fortrolig med dit produkt. Samt oplyse om korrekt brug for at forhindre materielle- og 
personskader.

Følg instruktionerne i denne brugermanual
Følg altid instruktionerne og brug kun rollatoren som beskrevet i denne brugermanual. Forkert 
brug kan resultere i person- og eller materielle skader.

Genanvendeligt materiale

Produktet må ikke bortska�es sammen med
husholdningsa�ald.

-

Produkter mærket med dette symbol, er lavet i 
overensstemmelse med alle lovkrav fra
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

    

 
Dette symbol angiver en fare med et højt risikoniveau,
vis dette ikke undgås, kan det resultere i død eller
alvorlig personskade.

Dette signal symbol angiver en mulig farlig situation,
som kan føre til mindre eller mindre kvæstelser,
hvis dette ikke undgås.

Dette signal symbo angiver en fare med medium
risikoniveau, hvis dete ikke undgås, kan resultere
i død eller alvorlig personskade.

Dette symbol giver dig nyttige yderligere oplysninger
om montering eller dri� og advarer om
mulig materiel skade.

 

 

FORKLARING AF SYMBOLER

Side 32021     ©Lindebjerg A/S      HF-150

Betegnelse

Internationalt
genbrugssymbol

Bortska�else

CE-mærkning

Inden- og udendørs

Symbol Beskrivelse

Velegnet til indendørs og udendørs brug.

ADVARSEL!

ADVARSEL!

ADVARSEL!

BEMÆRK!

    

i



2. SIKKERHEDS- OG ADVARSELSMEDDELELSER

Følges de nedenstående instruktioner ikke så kan levetiden a�ortes betydeligt. Vi påtager os 
intet ansvar for skader, der opstår ved forkert brug.

Foretag ikke ændringer
Foretag ikke ændringer på produktet! Selv små ændringer og modifikationer som kan ødelægge 
produktsikkerheden, så sikker brug ikke garanteres. Foretages der ændringer på produktet, så 
øges riskoen for kvæstelser og materielle skader. 

Kontroller leveringen for skader og fuldstændighed
På trods af stor omhu kan vi ikke helt udelukke materielle og transportskader. Kontroller derfor 
straks e�er udpakningen, om indholdet af leveringen er komplet og ubeskadiget. Hvis dele 
mangler eller er defekte, må du ikke samle eller bruge produktet. Kontakt straks kundeservice 
ved mangler eller defekter.

Opbevar disse brugsoplysninger
Opbevar brugsoplysningerne et sted, der er tilgængeligt for alle brugere. Hvis du videregiver 
produktet til tredjepart, skal du sørge for at give denne brugsinformation til den nye ejer.

Det er vigtigt at overholde følgende sikkerheds- og advarselsoplysninger. Læs dem omhyggeligt! 
Manglende overholdelse af reglerne og forkert brug kan resultere i alvorlig materiel skade og 
personskader. Vi påtager os intet ansvar for dette! 

Kvælningsfare - akut livsfare! 
Leveringsomfanget inkluderer forskellige smådele, som kan sluges. Emballagemateriale som 
folier og styrofoam er også inkluderet. Hold altid babyer, børn og kæledyr væk fra små dele og 
emballagemateriale. Lad aldrig babyer, børn og kæledyr lege med det. Forkert brug kan resul-
tere i død ved kvælning. Opbevar emballagen og alle emballagefilm utilgængeligt for babyer, 
børn og kæledyr. 

Udsæt ikke rollatoren for vejrforhold som regn, sne, hagl, frost, varme eller stærkt sollys.
Brug ikke skarpe knive, sakse eller brevåbnere til at åbne emballagen.
Brug kun rollatoren, hvis den er i perfekt stand uden forringelse eller beskadigelse.
Løse skruer skal straks strammes igen!
Beskadigede dele skal udski�es med det samme - produktes sikkerhed garanteres ikke længere.
Du må ikke bruge skarpe, spidse eller ridsende rengøringsredskaber, kra�ige kemikalier eller 
slibemidler.
Rollatoren kan maksimalt laste 136kg! En højere belastning kan skade og forringe sikkerheden 
på rollatoren.
Rollatoren må ikke opbevares i fugtige rum med dårlig lu�cirkulation.

•
•
•
•
•
•

•

•

1. INTRODUKTION
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ADVARSEL!

ADVARSEL!



 3. ANVENDELSE

Forsigtighed - risiko for kvæstelser!

2. SIKKERHEDS- OG ADVARSELSMEDDELELSER

Vær forsigtigt og koncentreret under montering. Du kan skade dig selv og andre!
Brug kun rollatoren i fuld besiddelse af dine fysiske, sensoriske og mentale evner!
Rollatoren er ikke et legetøj! Hold babyer og børn væk fra ham og lad dem ikke lege med 
rollatoren!
Opbevar emballagen utilgængeligt for babyer, børn og kæledyr. De kan blive fanget i det, det 
kan ende ud i kvælning og i sidste ende død.

•
•
•

•

Rollatoren fungerer udelukkende som støtte til bevægelse indendørs og udendørs. Det er ikke 
egnet som kørestol eller transportmiddel. Sørg for kun at bruge rollatoren på flade og faste 
overflader. Gå aldrig ned ad skråninger, trapper eller rulletrapper! Brug heller ikke rollatoren i 
stærk vind, regn, sne eller is. Undgå forhindringer, som vejdæksler eller afløbsriste, Det vil 
kunne resultere i at dækkene sidder fast. Vi advarer også mod brug under dårlige udsyn eller i 
mørke. Kør kun på fortove og aldrig på kørebanen. 

Hvis du vil have en stok med dig, kan du fastgøre den til rollatoren. Du skal blot placere din 
stok i stokke holderen på ydersiden af rollatoren og fastgøre den til holderen med velcro under 
håndtaget. 

Brug kun rollatoren i fuld besiddelse af dine fysiske, psykologiske, sensoriske og mentale evner! 
Brug ikke rollatoren, hvis du er under indflydelse af sto�er, alkohol eller stærk medicin, der 
forringer din mentale og / eller fysiske ydeevne.

Hvis du mister styrke, kan du tage plads på rollator sædet og hvile et stykke tid. Brug brem-
serne for at forhindre, at rollatoren ruller væk, og sæt dig dere�er ned. Lad dig ikke falde på 
sædet. Bemærk også den maksimale belastningskapacitet på rollatoren på 136 kg! Selvom du 
mister styrke, må du ikke lade dig skubbe, mens du sidder på rollatoren! Hvis dette gøres 
alligevel, så vil der være risiko for at falde af. 

Mindre genstande og indkøbsvare kan opbevares i indkøbsposen på forsiden. Sørg for, at du 
ikke overbelaster posen, og at der ikke stikker genstande ud af indkøbsposen. Brug kun denne 
bærepose til opbevaring af genstande. Hæng ikke andre poser eller tasker på rollatoren. Dette 
kan forringe rollatorens stabilitet. 

Rollatoren er kun egnet til privat brug. Brug den ikke til kommercielle formål!

Gå altid med rollatoren lodret. Bøj ikke eller skub rollatoren langt foran 
dig. Dette kan få rollatoren til at rulle væk og forårsage alvorlige fald og 
kvæstelser. Når du går med rollatoren, så skal begge hænder være placeret 
på rollatorens håndtag. Skub aldrig rollatoren med kun en hånd - du kan 
miste kontrollen over rollatoren og skade dig selv. 
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5. PRODUKTMÅL OG SPECIFIKATIONER

Åbn forsigtigt emballagen på din rollator. Brug ikke skarpe knive, sakse, brevåbnere eller andre 
spidse eller skarpe genstande til at åbne. Disse kan beskadige produktet.  

Tag rollatoren forsigtigt ud af emballagen og placer den på en blød, ikke-ridsende overflade. 
Brug listen over dele til at kontrollere, om nogen dele mangler eller er beskadiget. Hvis dette er 
tilfældet, må du hverken samle eller betjene rollatoren. Produktsikkerhed er ikke garanteret i 
dette tilfælde! Kontakt straks vores kundeservice for mere information.

Emballagen skal opbevares utilgængeligt for babyer, småbørn og kæledyr. Der er en akut risiko 
for kvælning, hvis emballagen håndteres forkert.

4. UDPAKNING OG KONTROL AF PRODUKTET
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Totalhøjde Sæde-
højde

Sæde-
bredde

Sæde-
dybde

Hjul-
størrelse

Max
Belastning

Total-
bredde

Total-
dybde Vægt

66 cm 73 cm 53 cm 46 cm 25 cm 20 cm 8,5 kg 136 kg
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6. DELLISTE TIL DIN ROLLATOR

① x 1

② x 1

③ x 4

NR. Beskrivelse

Aluminiums rollator

Indkøbsnet

Stjerneskrue

Tegning Antal

①

③

⑧

⑦⑥

⑤

④

②

 ADVARSEL!

Pas på ikke at få
fingre eller

hænder i klemme.

① ⑤
② ⑥
③ ⑦
④ ⑧

Nr. Beskrivelse

Ryglæn

Parkeringsbremse / håndbremse

Sædet

Højdejusterbare håndtag

Hjul (diameter 20 cm)

Indkøbsnet

Stokkeholder

Låsesti�

BeskrivelseNr.



8. JUSTERING AF HÅNDTAGENE
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7. OPSÆTNING AF DIN ROLLATOR

 ADVARSEL!

Pas på ikke at få
fingre eller

hænder i klemme.

Din nye rollator leveres foldet sammen. For at gøre den 
klar til brug, så skal rollatoren foldes forsigtigt ud. Fortsæt 
med forsigtighed for ikke at skade produktet eller dig selv.

Når rollatoren foldes ud, skal du passe på ikke at 
klemme fingrene.

Fold forsigtigt forhjulene på din rollator ned, og fastgør dem 
med de medfølgende stjerneskruer.

Stil rollatoren lodret på forhjulene.

Fold forsigtigt baghjulene ned. Fastgør hjulene ved at 
indsætte sti�en gennem hullet i rullatoren og dere�er 
monteree den passende låsesti�.

Hvis rollatoren står sikkert på alle fire hjul, skal du bare 
skubbe de to håndtag fra hinanden og trykke sædet ned.

Når du har opstillet rollatoren, skal bremserne funktionalitet kon-
trolleres. Brug kun rollatoren, hvis den fungerer korrekt. Du bør 
også justere placeringen af   håndtagene. Foretag ikke yderligere 
ændringer i rollatoren! Dette vil forringe rollatorens sikkerhed. 

1.

2.

3.

4.

For at rollatoren kan støtte dig optimalt, skal den tilpasses 
til dig. Dette inkluderer tilpasning af rollatorens håndtag 
til den ønskede højde, for at kunne gå oprejst og sikkert. 
En knap er fastgjort til den ydre ramme er til dette formål. 
Skub den helt ind, og du vil dere�er kunne lø�e hånd-
tagene op og ned. På denne måde skal du placere hånd-
tagene i den ønskede højde. Sørg for, at begge håndtag er i 
samme højde for at sikre sikker gang.

Knappen skal være i samme højde på begge sider



10. BRUG AF BREMSEN OG PARKERINGSBREMSEN

11. VEDLIGEHOLDELSE

9. KONTROL OG JUSTERING AF BREMSERNE

Inden du begynder at bruge din rollator, skal du, kontrollere at bremserne fungerer korrekt. For 
at gøre dette skal du trække forsigtigt i bremse armene og aktivere parkeringsbremsen. Hvis 
rollatoren ikke bremser, eller hvis den kan flyttes på trods af den aktiverede parkeringsbremse, 
skal du justere bremserne igen!

Du har ikke tilladelse til at bruge rollatoren i denne periode! Der er risiko for personskade.
For at justere bremserne skal du først løsne låsemøtrikken. Drej dere�er justeringsskruen mod 
uret. På denne måde øger du gradvist spændingen på bremserne. Fix dere�er indstillingen ved 
at dreje låsemøtrikken med uret for at fastgøre justeringsskruen.

På hver af de to håndtag er der monteret en bremse. Det gør det muligt at nedbringe rollatoren 
i fart. For at gøre dette skal du blot trække begge bremse armene op mod dig på samme tid. 
Når rollatoren er stoppet helt, skal du trykke begge bremse armene ned samtidigt, og så vil du 
høre et klik. Dette aktiver parkeringsbremsen, og rollatoren kan ikke længere rulle væk. Træk 
forsigtigt begge bremse armene opad for at frigøre parkeringsbremsen. 

Advarsel! Aktivér altid parkeringsbremsen, inden du sidder på rollatoren. Kontroller, at 
parkeringsbremsen er aktiveret korrekt, ellers kan rollatoren begynde at bevæge sig, og 
dette kan resultere i materiel og eller personskade.

A�ængigt af hvordan rollatoren opbevares og bruges, kan din rollator muligvis vise tegn på slid 
over tid. Du bør derfor kontrollere regelmæssigt for skader og defekte dele. Kontakt straks 
kundeservice, hvis du opdager mangler. Kontroller alle skruerne regelmæssigt. Dette gælder 
især skruerne på hjulene. Løse skruer bringer produktsikkerheden i fare. Alvorlige eller endda 
livstruende skader kan forekomme under brug. Du bør derfor straks stramme eventuelle løse 
skruer igen.

Vigtig! Kontroller bremserne regelmæssigt for at sikre, at de fungerer korrekt. Over tid kan 
bremsekablerne strække sig, hvilket får bremserne til at miste greb. Hvis du bemærker nogen 
forringelser, skal bremserne straks justeres igen. Hvis omjustering ikke medfører nogen forbed-
ring, bedes du kontakte kundeservice for at diskutere, hvordan du fortsætter.
Brug ikke rollatoren i denne periode!

Låsemøtrik

Justeringsskruen

Side 92021     ©Lindebjerg A/S      HF-150



13. OPBEVARING OG TRANSPORT

14. TEKNISKE DATA

Snavs har en negativ indvirkning på materialeegenskaber og funktionalitet. Af denne grund 
anbefaler vi, at du rengør rollatoren grundigt med jævne mellemrum. 

For at �erne støv og snavs fra rollatoren skal du tørre det regelmæssigt med en ren, let fugtig 
klud. Til hårdere tilsmudsning tilsættes lidt mild opvaskemiddel til vandet. Sørg for, at der ikke 
er nogen sæberester tilbage på overfladen e�er rengøring. 

Brug aldrig skarpe, spidse eller ridsende rengøringsredskaber til rengøring. De forårsager 
grimme ridser på overfladen, hvilket gør materialet mere modtageligt for skader og rust. Undgå 
at bruge aggressive kemikalier eller slibemidler, da disse kan beskadige materialer og overflader.

Hvis du vil opbevare eller transportere rollatoren, anbefaler vi, at du folder rollatoren omhyg-
geligt sammen. Dette sparer plads og gør transport og opbevaring meget lettere for dig. Træk 
blot håndtaget på sædet på din rollator opad. Monter hjulene som beskrevet i kapitel 7, punkt 
3. Du kan dere�er klappe hjulene forsigtigt op. 

Opbevar rollatoren på et tørt, varmt og godt ventileret sted. Sørg for, at opbevaringsstedet er 
opvarmet i den kolde årstid. Sørg også for, at der er tilstrækkelig lu�cirkulation. Ellers kan der 
ophobes fugt på delene og kan beskadige produktet. 

Placer rollatoren på en fast, plan overflade med en ikke-ridsende overflade. Hvis det er muligt, 
skal du dække det med et tæppe eller presenning. Sådan beskytter du rollatoren mod støv og 
anden snavs.   

12. RENGØRING
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Materiale Aluminium

Min. Højde 79 cm

Max Højde 96 cm

Sædehøjde 54 cm



15. BORTSKAFFELSE

14. TEKNISKE DATA
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Sædebredde 46 cm

Længde 73 cm

Dybde 65 cm

Max. Brugervægt 136 kg

Vægt 8 kg

Diameter Hjul 20 cm

Materiale Hjul PVC

Materiale indkøbsnet

Anvendelsesområde  

Stof

Indendørs og udendørs

BeskrivelseIkon

Emballagen beskytter mod transportskader ved levering. Emballagematerialet 
kan genbruges. Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde og indleveres til 
genbrug. Vi anbefaler, at du bortska�er den leverede emballagefilm med det 
samme og, at det opbevares utilgængeligt for børn.
Hvis emballagen anvendes forkert, kan den medføre kvælning.

Hvis du ikke længere bruger produktet, skal det bortska�es i henhold til gæl-
dende regler i din kommune. Produktet må ikke bortska�es sammen med 
normalt husholdningsa�ald, den skal afleveres på din lokale genbrugsstation. 
Dette sikrer, at produktet bortska�es korrekt, og at det ikke har negative 
miljøpåvirkninger. 



 
 

 

Lindebjerg A/S
Stensgaardvej 14
5500 Middelfart
Danmark

E-mail: mail@lindebjerg.dk
Tlf. 63 15 00 00

www.lindebjerg.dk

 Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg’s produkter og 
derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der 

ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.


